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Spis treści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które 

w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych Carbon Group S.A.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego   w okresie objętym  raportem. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce     w okresie objętym niniejszym raportem. 

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 
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Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 

16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" przekazuje 

do publicznej wiadomości raport za październik  2022 roku.   

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, 

które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych Carbon Group S.A. 

 

11 października  2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) powiadomił, 

że  w dniu 11  października 2022 r.  otrzymał od  JMS    Sp. z o.o.     z/s   w    Toruniu („Kontrahent”)  

informację o wyborze oferty Spółki  dotyczącej rozbudowy budynku produkcyjnego z zapleczem 

biurowo-socjalnym w Szczawnie-Zdrój. Zakres  oferty obejmuje wykonanie instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych na przedmiotowej Inwestycji tj: dostawę i montaż rozdzielnic, 

wykonanie sieci elektrycznych zewnętrznych, dostawę i montaż tras kablowych, dostawę i 

montaż wewnętrznych linii zasilających, dostawę i montaż oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, 

dostawę i montaż instalacji siłowej i gniazd wtykowych, dostawę i montaż instalacji połączeń 

wyrównawczych FeZn, dostawę i montaż instalacji odgromowej FeZn, dostawę i montaż instalacji 

fotowoltaicznej, dostawę i montaż okablowania dla instalacji CCTV, dostawę i montaż 

okablowania dla instalacji KD, dostawę i montaż sieci okablowania strukturalnego LAN , dostawę 

i montaż oddymiania klatki schodowej w biurowcu. Kontrahent zastrzegł przekazanie dokładnej 

wartości oferty, natomiast całkowite wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty stanowi 

kilkakrotność kapitału zakładowego Emitenta.  Następstwem wyboru  oferty Spółki będzie 

podpisanie Umowy, o której Emitent poinformuje w osobnym raporcie. 

 

17 października  2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) powiadomił, 

że otrzymał zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki złożony przez odwołanego w dniu 1 

września 2022r. poprzedniego Prezesa Elektromont S.A. pana Mirosława Matwijów.  

 

17 października  2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował 

iż w dniu 17.10.2022r. powziął informację o wydaniu w dniu 17 października 2022r. przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian w zakresie: 

Statutu Spółki:  

 zmiana § 1 – zmiana firmy (nazwy) Spółki przyjęta uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r. 

 zmiana § 5 ust. 1 – zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki przyjęta 

uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 

sierpnia 2022r. 
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 dodanie do § 10 ust. 9 – zmiana przyjęta uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r. 

Jednocześnie tym samym postanowieniem wpisane zostały w KRS zmiany wynikające z uchwał   

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2022r.  i  29 sierpnia 2022r. oraz uchwał 

Rady Nadzorczej z dnia 1 września 2022r. dotyczących zmian osobowych w składzie Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej.  

 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem:    

 

W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI   dwa raporty: 

 

29/2022–    EBI z dnia 14.10.2022r. – Raport miesięczny za wrzesień 2022r. 

30/2022 – EBI z dnia 18.10.2022r. – Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka  przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty: 

 

36/2022 – ESPI z dnia 11.10.2022r. – Wybór oferty Spółki 

37/2022 – ESPI z dnia 17.10.2022r. – Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

 

W kolejnym miesiącu, opublikowane zostaną: 

Do 14.12.2022 r. - Raport za listopad 2022r. 
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Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect".  

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Cezary Jasiński – Członek RN delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


